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Polski Związek Szachowy
Ul. Marszałkowska 84/92
00-514 Warszawa
Działając w imieniu i na rzecz mojej klientki Pani Patrycji Waszczuk reprezentowanej
przez Ojca Pana Mariusza Waszczuka na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa
dołączonego w sprawie jako pełnomocnik pragnę poinformować o nowych dowodach w
sprawie na podstawie których wnoszę o:
1. Wizję Lokalną w miejscowości Ustroń w celu przeprowadzenia dowodu z zeznań
świadka Pani Katarzyny Dwilewicz na okoliczność relacji o rzekomym
podejrzeniu oskarżonej Pani Patrycji Waszczuk w toalecie w Miejskim Domu
Kultury „Prażakówka”.
2. Przeprowadzenie badania poligranicznych (wariograficznych) Pani Katarzyny
Dwilewicz na okoliczność prawdomówności, jak również mojej klientki Pani
Patrycji Waszczuk, oczywiście za uprzednią zgodą obu zainteresowanych przez
wyznaczonego Biegłego Sądowego w zakresie badań.
3. Z uwagi na szereg rażących zaniedbań przez Komisję Wyróżnień i Dyscypliny w
pierwszej instancji wymienionych w odwołaniu, Zgodnie z §24 pkt. 2 Regulaminu
Dyscyplinarnego Polskiego Związku Szachowego uchwalonego przez WZD
PZSzach w dniu 18 czerwca 2016 r. wnoszę o zmianę orzeczenia na
uniewinniającą, lub przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia z
poszanowaniem stron i przeprowadzeniem rozprawy zgodnie z Regulaminem, na
której będziemy mieli możliwość przedstawienia dowodów świadczących
jednoznacznie o braku winy mojej klientki.
Jednocześnie pragnę nadmienić, iż w obecnej chwili posiadamy dowody na
niewinność Pani Patrycji Waszczuk, materiał dowody przeprowadzony z wizji
lokalnej w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” przy pomocy, zgodzie i
uprzejmości pracowników w.w. Ośrodka z dnia 24 listopada 2020 r. w sposób
jednoznaczny podważa zeznania Pani Katarzyny Dwilewicz. Jesteśmy w posiadaniu
nagrań z toalety z miejsca zdarzenia, gdzie osoby o różnym wzroście imitowały i
próbowały zajrzeć w sposób opisywany przez Panią Katarzynę Dwilewicz w
wywiadzie dla portalu chess24. Dlatego również wnosimy o wizję lokalną z miejsca
zdarzenia przeprowadzoną przez Polskich Związek Szachowy, lub zaakceptowanie
naszego materiału przeprowadzonego z miejsca zdarzenia. W przypadku wyznaczenia
daty, bardzo proszę o informację, ponieważ jako strona mamy prawo i chcemy
uczestniczyć podczas przeprowadzenia wizji lokalnej z miejsca zdarzenia.
Posiadamy również wyniki badań przeprowadzone przez Biegłego Sądu Okręgowego
w Lublinie w zakresie badań wariograficznych lekarza Pana Krzysztofa
Wróblewskiego nr. Adm. 0151-32/18 przeprowadzonych techniką MGQT ( Modified
General Question Test) wykorzystywaną w badaniach kryminalnych, zgodnie ze
standardem APA ( American Polygraph Association). Do badania użyto poligrafu
marki Lafayette LX-4000, rejestrującego zmiany w procesie oddychania (dwa kanały
pneumo) elektrycznej odporności skóry (kanał GSR), pracy układu sercowo-

naczyniowego (kanał cardio). Podłączono także czujniki dodatkowe- pletyzmoraf
przepływowy, oraz reakcję mięśni kończyn i tułowia.
Wyniki badań jednoznacznie stwierdzają prawdomówność mojej klientki.
Z uwagi na młody wiek mojej Klientki, osiągnięcia i jakże ogromny stres
związany z zaistniałą sytuacją, bardzo proszę o potraktowanie sprawy w trybie
pilnym, ponieważ każdy miesiąc bez gry jest miesiącem straconym, a brak
sensowności orzeczenia I Instancji, oraz materiał poszlakowy jest bardzo wątpliwy,
kruchy i w każdym punkcie podważalny.
Wszelkie dowody wymienione w niniejszym piśmie, ekspertyzy,
zaświadczenia, praz nagrania chcemy przedstawić na wyznaczonej rozprawie jeżeli
będzie wymagało tego postępowania, jednakże należy już stwierdzić, że sprawa jest
niemalże oczywista, a uniewinnienie powinno nastąpić w możliwe najszybszym
terminie dla dobra i na rzecz mojej klientki.
Pragnę również nadmienić fakt, iż wg. Kodeksu Etyki Polskiego Związku
Szachowego, który wszedł w życie z dniem 20.09.2020 r. pkt. 12.6 „W sytuacjach
wątpliwych ( gdy prawdopodobieństwo jest średnie, lub chociażby wysokie )należy
powstrzymać się od publicznych twierdzeń lub insynuacji. Lepiej jest gdy nawet
nieuczciwy postępek nie zostanie napiętnowany, niż gdyby dobre imie uczciwego
zawodnika miałoby zostać naruszone, co nieraz powoduje szkody nie do naprawienia
w środowisku” Należy jednoznacznie stwierdzić, iż ilość wątpliwości, mierność i
podważalność dowodowa czy poszlakowa, skłania ku jedynemu uczciwemu i
rzetelnemu umorzeniu postępowania i odwieszeniu Pani Patrycji Waszczuk jako
zawodniczki, aby mogła dalej kontynuować swoją jakże dobrze zapowiadającą się
karierę.
W razie jakichkolwiek pytań i w celu szybszego kontaktu jestem do dyspozycji
również telefonicznie: 793-616-191.
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